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odbor: Školství, kultury a sportu

Dne: 19.06.2017

Název bodu jednání:

Žádost o dotaci_SK Spartak Příbram
Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Ing. Lea Enenkelova, vedoucí odboru

Projednáno:

v RM 15052017

_

Text usnesení RM:
R.usn.č.459!201?
Rada doporučuje ZM
schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 380 000 Kč pro SK Spartak Příbram, spolek,
Žižkova 694, 261 01 Příbram, íČ 61904899, na projekt s názvem „Sportovní činnost mládeže

pro rok 2017“, a to 2 kap. TTT-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným.

Napsala:

Dagmar Janouš

!
Návrhy na usnesení:
ZM

\

schvaluje

1) poskytnutí individuální dotace ve výši

Kč pro SK Spartak Příbram, spolek, Žižkova

694, lČ 61904899, na projekt s názvem „Sportovní činnost mládeže pro rok 2017“, a to 2 kap. 777 —
OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči-rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či

založeným,
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK Spartak Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 Příbram, o

dotaci ve výši
Kč na projekt s názvem „Sportovní Činnost mládeže pro rok 2017“, a
to v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratnych finančních výpomoci zrozpočtu města
Příbram č. „2016 přijatými ZM dne 27.06.2016, ZM usn.Č.503r'2016.
nebo
neschvaluje
poskytnutí individualní dotace pro SK Spartak Příbram, spolek, íČ 61904899, na projekt s názvem
„Sportovní činnost mladeze pro rok 2017“, z důvodu

Důvodová zpráva:
V příloze předkládáme žádost sportovní organizace SK Spartak Příbram, spolek, o poskytnutí

individuální dotace ve výši 380.000,00 Kč na projekt s názvem „Sportovní činnost mládeže pro rok
201?". Přidělenou dotaci by žadatel využil kůhrade nákladů na činnost oddílů deti a mládeže
(nájemné, doprava členů oddílů dětí a mládeže na zápasy a turnaje, odměny trenérů oddílů dětí a
mládeže, nákup sportovních pomůcek, energie, voda, odměny rozhodčím, úhrada členských

příspěvků FACR).
V roce 2017 byla žadateli přidělena dotace z rozpočtu města na stejný účel a to v programu Činnost
sportovních organizací (projekt „SK Spartak Příbram — mládež 201 ?“) ve výši 21655300 Ko.
Ke dni 19. 06, 2017 js0u na kap. F7? — OŠKS volné finanční zdroje. Vzhledem ke skutečnosti, že na

kapitole 77? — OŠKS jsou volné finanční zdroje, OŠKS doporučuje žádostí vyhovet.
Dle zák. c. 250í2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 5 10a, odst.
(4) nevyhoví—li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovení žádosti.
Příloha: žádosto individuální dotaci, zdůvodnění žádosti

Žádost o individuální dotaci

TÉMA:

Individuální dotace 201 ?

OBLAST:

Individuální dotace

Žádost číslo 100005:
Název projektu - akce
Sportovní činnost nííádeže pro rok 2017

Žadatel

Zákíactní informace
Název:

SK SPARTĚ—K Příbram, spodek
Název uvádějte přesné podle zřizovací Haliny nebo písma registrace

je: 61904699
mc; (2261904899
E- mail:

vkokůseznampz

Kontaktní údaje

pokud obec ulice nemá, vyplňte název obou

Číslo orientační 694
Číslo popisné: 594
chen:

Příbram lí

Obec 3 “Šířeno“ Naomasa-' obec s rozšířenou působnosti : oap
Okres:
Pošta:

Telefon: 503452390
Fax:
www

wwakspartakcz

:
11x

.

"
$a.
?;

%
%;,

Korespondenční adresa

“Adresát:
Uwe:

pokud obec učes nemá. vyplňte název obce

Číslo pomsné:
PSC:
Obec:
Obec s ?DRŠÍFBHW pusobnostl:

obec s rozšířenou působností = ORP

Okres:

Pošta

Bankovní spojení
Předčíslí účtu

Čislo účtu:
Banka:

Statutární zástupce
Titul před: ing.
Jména:

Vladimír

Příjmení: Králíček
Titul za:

Funkce: prezident

Další statutární zástupce
Titul před:
Jméno;

Miroslav

Příjmení: Hodná?
Titul za:

Funkoe: lala-mník

Projekt
Stručný obsah projektu:

Dbsehern projektu je, aby SK SPARTAK Příbram mohl kompfemé a na vyšší úrovni
zabezpečit cinnost zejména mládeže v & mládežnických týmech » fotbalová školka,
3
přípravky. 2 žáci a 2 dazosty. Celkem jde asi o 200 dětí do 18 let věku.
Celkový roZpoóeí na mládež jako celek se pohybuje okolo 1 500 000 i(č.. Z vlastních
zdrojů je oddíl schopen pokrýt cca 759 000.
Projektem je zabezpečeno sportovní vyžití mládeže a jeji rozvoj jako přípravu na
budoucí profesní život. Jde l o součást boje proti kriminalita mládeže.
Ddůvodnéaížadosti

popis činnosti žadatele:
'

'

SK SPARTAK Příbram je 5, nejstarší letbalový oddíl v České republic-a a nejstarší
na Příbramsku. Zabezpečuje činnost zejména mládeže v & mládežnických týmech Fotbalová školka. 3 přípravky. 2 žáci a 2 dorosiy. Celkem jde asi o 200 dětí do 18 let
věku.

Termín konání: celý mk 2017
5

-

oznam příloh

:

Charakteristika projektu, reciproční plneni
Uvedte seznam příloh, která k žádosti příkládáte

, ;?

.

'

carem náklady projektu:

? 509 000 KG

qummexg

Příprava a regenerace hřišť

náklady::

_
Hammera UMT hříště

159 Gill? Kč

80 000 Kč

alergie. voda

120 000 Kč

Pronájmy tělocvičen, kabin-,

140 000 Kč

Topení, plyn

00 000 Kč

Doprava k utkáním

200 000 Kč

Sportovní materiál a vybavení. věcné
ceny

150 000Kč

Odměny trenérům & vedoucím

350 000 Kč

Organizační stužby, MCR,

'l30 ooo Kč

pďadateíswí
Externí Služby - lektoři. testy,

100 000 Kč

Uvedte do prvního sloupce“ “popis nékíadu". do druhého slowa
“časům v Kč“
Vlastní podíl žadatele vč.

jiných zdrojů til-tancování v

1 020 000 Kč

Kč:
Vlastní podíl žadatele vč.
jiných zdrojů financování v
%:

53 %

Výše požadované dotace v

380 000 Kc

Kč:
Výše

90323
dované domy;

32
max, 80 % na celkových nákladech

s „m „oo „i
ů „,
Nájemné. doprava. cestovné. odměny ker-rerum, nakup sportovních
macek.
P mše doukézdpoitúitšš energie mďnmmí piece. kustodská
práce, rozhodčí, členské FAČR
Uvedte. na co

rětně bude dotace použita (např. nájemné, vecne carry
do soutěží

apod.) - účel použití

Identifikace právnické osoby
1. identifikace osob zastupující právnickou osobu
s
=
'..
uvedenim právního duvodu zastoupení:.

,

.
.
.
Uvedte jméno & přlimsoí osoby nebo osol; opravněných
jednat
jménem právnické osoby a jejich funkcí.

2" mamka“ Mb s míčem * tém mw Podílemm myšlen omrppav ale; af zari. :. doom
srí . o
'

nomodnícn komora.—reo. ve mánípazvějíšícn předpisů.
M“ oparem—u se čtenou-e modry, ale statutární zaafupce nebo
asooa- opraméná dis stanovpdner za metr.

,

MM- nauváoíjsdnodřvé akcionáře. alenkradateíe
aiv—odemě v Madeira rejstříku.
Msta—WMŠSG coachmfpodd derebodu 2. 33. se
nemate (neuvedl se aorist-amici. ale sratinamr výbor)

3.

rm
.
.
..
Eden kam osob v nichž má;232133

_
.
_
v případě zapsal-tych spolků uvedte jeho
název

*

š“;—

.:

.
“9%

6—

d

d
,

355

L
“3%

%

*:

Žadatel tímto pmhlašujo. že ke dnř podání žádosti:
- nemá závazky po lhůtě splav-losti ve vztahu leo státnímu rozpočtu a rozpočtu másla Příbfam.
- nemá závazky po lhůtě splatnosti voči právnickým osobám. jejichž je město Příbram z?lzovatelem nebo
zakladatelem,
— má řádně podaná vyúčtová nl dotací & podpo: za minulá období.
Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení Setosa ve smyslu zákona č. 1092009 Sim. kterým se mění zákon
č. 21512004 Sb.. o úpravě některých vztahů v oblasti veřelné podpory a o změně zákona o podpoře a výzkumu &

vývole. zák. &. 25211997 Sb., o zomědélotví. ve znění pozděiších předpisů. a zákon č. 21312000 Sb,. o
rozpočtových pravidlech 3 o změně některých souvisojících zákonů (rozpočtová pravidiel ve znění pozdějších
přadpísů. burina zapsán do oentráhuího registru evidence podpor malého rozsahu

Žadatel souhlasí oe meoováaím osobních údajů ve smyslu zákona č. 161 :'2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o méně některých zákonů, ve znění pozděžšlch předpisů, uvedených v této žádosti. jejich povlnnýrch přiloháoh,
ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinnosti : ni plynoucích. Dále souhlasí se zařazením
oo dalabázo poskytovatele a so zveřoiněním ldonttflkačních údajů :; výšo dotace na internetových stránkách
města Příbram.

Osoba níže podepsaná prohlašuje. že:
- je osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuje správnost & pravdivost údajů uvedeným v této žádosti

a ve všech jejich přílohách,
» se podrobné seznámila s Pravidly pro poskytování dotací a návratných aliančních výpomoci : rozpočtu,: města
Příbram č. “100162
- je oprávněna učinil toto prohlášení a je si vědoma možných právních oosieokú (5 212, zák. č. 402909 Sb..
trostní zákoník. ve znění pozděíš ích předpisů).

1) charakterlstika ;)sz
2) konkrétní nabídka žadatele na reciproční plnění ve vztahu :: poakytovatoil (městu Příbram).
\; případě zastoupeni žadatele na základě plné moci. musí žádost obsahoval tuto plnou moc 5 ověřenými podpnsy (k
tištěné žádosti přiložte originál plné moci. do elektronické přiložte soon origlnálu plné moci).

Příloha č-1 - EgiLÉFi'íšlťšlělliěišLtlí“Eh-LĚŠLŠÁŠ-Lj .; po? (2 1635 kB)

Příloha č-2 - FŠ'É—Í-íl-EJ'ÉÉ'ĚHÍ P.:.tÉfš: org-31mm až.—Lao? Fog-„f (210. 43 kB)
Příloha č.3 - EřĚ—ŘÉKš'ÍÍ5-ÍÍ, 9333313335552 až 35.1.32“ “.? .tv? (225.02 509)

Žádost elaktronlcky podána 24.04.2017
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Ekonomický gohled „Sgortovm' činnost mládeže pro rok 2017“

Pro proíokt uvádíme rozpočet 1 500 000 Kč.
Evídujeme zhruba 200 mládeže do 18 let.
Což je 7 500 na jednotlivce.
2 grantujsme dostali částku 215 080, což je 1 075 Kč na jednotlivce.
Na zaslupitofstvu bylo hojně diskutováno nákladovost mládeže volejbal
lSiTEXl a fotbal (1. FK). Bylo
řečeno, že zde je na jednotlivce 21 000 mop. 17 000. V jaké kontrastu je
pak částka 1 075 Kč pro
mládežnžka SPARTAKu? Naše náklady v dopravě a ve sportovním
zázemím nejsou takto násobně
menší! ! odměny trenérů musíme zabezpečit, ale je jasné, že si nemůžeme
dovolit platil profesionální
trenéry a nadstandardní jejich platy. Ale íty nemohou být takto hrazeny z
veřejných peněz.
Jestíížo bychom obdrželi índivlduálnldotací ve výši Kč 380 000, tak by
spolu s 215 000 již schválenýmš
penězi se dostali na částku 595 000, což je: na jednotlivce zhruba 3 000 Kč.
To je na velmi spodní
hraně pro řádné zabezpečení základního poslání našeho celospolečenského
projektu.
Proto věříme, že Rada a následně zastupitelstvo tuto individuální
dotaci podpořía Sl: SPARTAKji
obdrží. jsme připraveni na osobní prolodnání na jakékoliv půdě.

Příbram, 234-201?

-

